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„Jöjjetek és lássátok meg!” (Jn 1,39)

Tájékoztató
Mint minden olimpiai  évben, idén is  lesz  Szentimrés Nagytábor  – amely  elhomályosítja  még a 
londoni rendezvényeket is! 1992 óta hagyományosan négyévente rendezzük meg a Budai Ciszterci 
Szent  Imre  Plébánia  és  a  Szentimrevárosi  Egyesület  közös  Nagytáborát.  Családtagjaiddal, 
barátaiddal együtt szeretettel várunk!
A  tábor  elsődleges  célja,  hogy  a  korosztályok  közt  hidat  építve  tartalmas  nyári  programot 
biztosítson az egész családnak a kisgyermekektől  az időskorúakig.  A kulturált  pihenés mellett  a 
közös programok során az egyébként elszigetelt korcsoportok találkozhatnak egymással. A várható 
nagy  létszám  miatt  a  résztvevők  altáborokhoz  tartoznak  majd,  így  a  saját  korosztályon  belüli  
kapcsolatépítésre is  jó lehetőség nyílik.  A tábor elhelyezkedése és mérete számtalan lehetőséget 
rejt:  meghitt  beszélgetésre,  kézműveskedésre,  sportolásra,  kirándulásra  egyaránt  jó  lehetőséget 
kínál.
A tábor szervezésén és lebonyolításán sok önkéntes dolgozik. Kifejezett célunk, hogy a Nagytábor 
olyan közösségi esemény legyen, amelyen a résztvevők jelentős része valamilyen szolgálatot vállal a 
többiek  javára.  Ezért  kérjük,  hogy  figyelmesen  olvasd  el  az  alábbi  jelentkezési  lapot,  és 
lehetőségeidhez mérten vállalj részt a tábor jobbá tételében! Olyan egyszerű dolgokra gondolunk, 
mint  telekocsi-akció,  éttermi  felügyelet,  liturgikus  szolgálat,  de  lehet  akár  speciális  program, 
előadás  megtartása  is.  Segítőkészségedet  jelezd  a  jelentkezési  lap  megfelelő  rubrikájában,  és  a 
szint2012@gmail.com címen.
A  táborban  teljes  ellátást  biztosítunk  csütörtök  ebédtől  vasárnap  ebédig.  Ha  speciális  étkezési 
igényed van, kérjük, jelezd! Igyekszünk a konyhával egyeztetni!
Ha igény lesz rá,  az  oda- és  visszautazáshoz  külön buszt  szervezünk. Ennek díja természetesen 
külön fizetendő.
Mivel különböző szállástípusok állnak rendelkezésre, kérjük, hogy válassz közülük!

• 8 személyes emeletes faház fürdővel, max. 2 pótággyal (4 ilyen faház van);
• 2 db 2 ágyas és 10 db 3 ágyas szoba fürdővel; minden szobában elfér még egy gyerekágy;
• 3-4 személyes faházi lakrész fürdővel, a 4. ágy emeletes (összesen 41 személy részére);
• 6 személyes faház külön épületben lévő közös fürdővel (20db);
• 4 személyes faház külön épületben lévő közös fürdővel (10db).

A tábor összes férőhelye 267 fő a pótágyak nélkül. Az igényeket a jelentkezések sorrendjében tudjuk 
kielégíteni.  Igyekszünk minden kérésnek eleget  tenni,  de a korlátos lehetőségek miatt,  ezt nem 
tudjuk  biztosan  megígérni.  Ezért  bátorítunk  mindenkit  a  mielőbbi  jelentkezésre!  Az  esetleges 
egyeztetésekhez szükségünk lesz elérhetőségeidre, ezért kérjük, pontosan add meg azokat!
Amennyiben lehetőséged van rá, kérünk, hogy támogasd a tábort plusz adománnyal, hogy anyagi 
okok miatt senkinek se kelljen távol maradnia!
A  jelentkezések  csak  az  előleg  befizetésével  válnak  érvényessé!  Erre  azért  van szükség,  mert  a 
táborhelyet már le kellett foglalnunk, és előleget kell fizetnünk.
A jelentkezésre és az előleg befizetésére két lehetőség van:

1. Személyesen:   a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével, az aláírt lap leadásakor. Kérjük, hogy 
ezt a tájékoztató lapot is hozd magaddal, hogy a túloldali „Nyugta” részt is kitölthessük!

2. Elektronikus  úton:   a  kitöltött  jelentkezési  lap  visszaküldésével  a  szint2012@gmail.com 
címre, és az ezt kísérő átutalással a 11711041-20957595 számlaszámra (a Szentimrevárosi 
Egyesület  táborra elkülönített  alszámlája;  számlatulajdonos:  „SZIE tábor 2012”).  Kérjük, 
hogy a „Közlemény” rovatban mindenképp tüntesd fel a kapcsolattartó nevét!

Önálló  jelentkezéseket  csak  18  év  felett  tudunk  elfogadni.  Fiatalabbak  csak  az  egyénért  felelős 
szülő/személy írásos engedélyével és egy csoport – akár család, akár közösség – tagjaként, annak 
vezetőjének jóváhagyásával lehet jelentkezni.
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Egy jelentkezési lapon legfeljebb 8 ember jelentkezhet. Közös lapon azok jelentkezzenek, akik egy 
házban  szeretnének  lakni.  Baráti  család  vagy  kisközösség  (kapcsolattartójának)  nevét  érdemes 
feltüntetni  a  „barátaink”  rovatban,  akár  többet  is.  Ezt  a  szállások  elosztásánál  igyekszünk 
figyelembe venni.
A  nagycsaládoknak  kedvezményként  felajánljuk,  hogy  a  4.  és  további  gyermekeiket  ingyen 
hozhatják el a táborba.

A jelentkezéshez a következő dokumentumok állnak rendelkezésre a honlapon (lásd fejléc).
1. SZINT12JelentkezésiLapTeljes.pdf

a tájékoztató és a jelentkezési lap nyomtatható formátumban azoknak, akik kézzel kívánják 
kitölteni. A megnyitásához pl. az Adobe Reader programra van szükség.

2. SZINT12JelentkezésiLapŰrlap.pdf
csak a jelentkezési lap azoknak, akik szeretnék elektronikusan kitölteni, és kinyomtatni.  A 
dokumentum megnyitásához  pl.  a  Foxit  Reader programot  javasoljuk,  mert  az  köztes 
állapotokat is menteni tud.
Az Adobe Reader nem tudja menteni a kitöltött űrlapot, de PDF-nyomtató programmal ez  
is megtehető (pl. CutePDF Writer). Az így elmentett dokumentumot el lehet küldeni levél  
mellékleteként, de a mentett változat utólag nem módosítható.

3. SZINT12JelentkezésiLap.odt
csak  a  jelentkezési  lap.  Azoknak  ajánljuk  ezt  pl.  az  OpenOffice  Writer programmal 
megnyitható  dokumentumot,  akik  nem  tudják  egyszerre  kitölteni,  és  ezért  köztes 
állapotokat  akarnak  menteni,  vagy  nem  rendelkeznek  PDF-nyomtató  programmal,  és 
elektronikus  úton  szeretnének  jelentkezni.  Kérjük,  hogy  a  kitöltött  jelentkezési  lapot 
exportálják PDF formátumba, és úgy küldjék be!
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NYUGTA
Alulírott igazolom, hogy …………………………………………………………………-tól a 2012. évi Szentimrés 

Nagytábor részvételi díjának előlegét …… főre, összesen ……………………… Ft-ot átvettem.

2012. ………………………………… …………………………………
átvevő
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Jelentkezési lap

A jelentkező (kapcsolattartó) neve: ………………………………………………… Tel.: …………………………………

Értesítési cím: ………………………………………………………………………  E-mail: ……………………………………

Minden jelentkező adatát kérjük a táblázatba beírni, illetve bejelölni (pl. „X”)!
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adag

WC, mosdó a házban

4-16 éves korig: 4.500 Ft
17 éves kortól: 6.600 Ft

WC, mosdó 
külön

3.300 Ft
4.800 Ft

0 Ft 7.300 
Ft

10.600 
Ft

14.000 
Ft

10.600 
Ft

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

16 évesnek számítanak az 1996-ban születettek! Összesen:

Ezen felül a táborhoz nyújtott anyagi támogatásunk:

Speciális igények:

Ebben tudunk segíteni:

Tudomásul veszem, hogy

• a teljes részvételi díj a jelentkezés alapján: …………………………… Ft;

• a részvételi díj nem tartalmazza a táborba utazás költségeit;

• az előleg visszafizetésére nincs lehetőség.
A mai napon esedékes előleget (5-16 éves korig 3.000 Ft/fő, illetve 17 évtől 5.000 Ft/fő) …… fő 

részére,  összesen ………………………… Ft-ot fizetek be.  A fennmaradó összeget  legkésőbb a 
tábor kezdetéig (2012. július 26.) befizetem / átutalom.
A  családja  nélkül  velem  jelentkező  18  év  alatti  fiatalról  gondoskodom,  szülői  nyilatkozatát 
mellékelem.
A táborba külön lapon jelentkezett barátaink / közösségünk neve:

…………………………………… …………………………………… ……………………………………

2012. …………………………… ……………………………
befizető
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